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Beste bewoner(s), 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de planning, het uitvoerdersgesprek, de werkzaamheden in 

de proefwoning en de inspecties aan de buitenkant van uw woning.  

Planning 

Zoals u weet starten we in oktober met de werkzaamheden. Het eerste blok waar we mee beginnen 

zijn de woningen 3 t/m 12. 

 

Inspecties aan de buitenkant van uw woning 

Op dinsdag 10 september komt Gijs van het bedrijf de Kwaadsteniet de begroeiing van de gevels 

bekijken. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven. Hij bekijkt vanaf de straat de begroeiing aan de gevels. 

Het kan dus zijn dat hij even over de schutting kijkt. Heeft u twijfels over wie er over het hofje loopt? 

Bel ons gerust of vraag de werklieden om hun identiteitsbewijs.  

Op woensdag 11 september komt onze dakplatenleverancier uw dak inmeten. De inmeter kan dit 

doen met een ladder van buitenaf, u hoeft hier dus niet voor thuis te blijven. 

 

Proefwoning 

Op donderdag 12 september starten de werkzaamheden in en rondom de proefwoning (Jacob 

Gilleshof 26). Wij beginnen met het opbouwen van een steiger en het saneren van het asbest. 

Natuurlijk gebeurt dat volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Dit betekent o.a. dat u 

mannen in witte (beschermende) pakken kunt zien lopen.  

De uitvoerders Cor & Marco houden straks, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, hun kantoor 

in de proefwoning. 

Uitvoerdersgesprek 

Afgelopen vrijdag ontving u van ons een brief over het uitvoerdersgesprek. Wij stelden de uitvoerders 

Cor & Marco aan u voor. Tijdens het uitvoerdergesprek neemt de uitvoerder de werkzaamheden met u 

door. In de brief die u heeft ontvangen stond een verkeerd telefoonnummer van ons. Onze excuses 

hiervoor. Heeft u vragen over het uitvoerdersgesprek of komt de afspraak u echt niet uit? Dan kunt u 

ons bellen op 06 8132 1936. 

 

Nieuwe badkamer, keuken en/of toilet 

Morgen ontvangt u een brief waarin staat of uw badkamer, keuken en/of toilet aan vervanging toe 

is/zijn. U kunt in deze brief aangeven of u graag een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet wilt. Wilt u 

de brief vóór vrijdag 13 september ingevuld in de brievenbus van de proefwoning (Jacob Gilleshof 

26)doen? Hartelijk dank alvast! 

 

Heeft u vragen? Bel ons gerust op 06 8132 1936 of stuur een mail naar 

bewonerszaken@willemsvgo.nl   

 

Met vriendelijke groet, 

Simone Oomen & Tania Knaap 
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